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Resumo: O presente trabalho estuda como o preconceito de gênero e suas dinâmicas interfe-

rem na prática e no desenvolvimento profissional do futebol feminino, valendo-se de informa-

ções obtidas através de entrevistas dirigidas com mulheres praticantes do futebol, bem como 

com torcedores e torcedoras que têm o hábito de acompanhar o futebol de forma regular. 

Também apresenta um breve histórico da trajetória da modalidade tanto na Europa, especifi-

camente na Inglaterra, quanto no Brasil. Palavras-chave: Futebol feminino, preconceito, gêne-

ro, preconceito de gênero, sociedade, cultura, proibição, desigualdade, prática, incentivo, de-

senvolvimento. 
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Foi amor à primeira vista  
Eu mal pude me controlar  

Pus uma bola aos meus pés  
E sabia que tudo ia mudar  

 
Pedi, orei, sonhei, roguei.  

Mas não havia jeito  
Uma mulher jogando futebol no Brasil  

 
Só encontraria preconceito  

Pensam que mulher é sexo frágil  
E futebol é esporte de homem  

Vocês estão enganados  
E o meu sonho não há quem tome  

 
Sou forte, sou destemida,  

Sei sambar e sei jogar  
Atenas que me espere  

Pois cada barreira vai superar  
 

Vai ser uma alquimia total  
Vou transformar sonho em ouro  

E ver a bandeira subir  
Esse momento será um estouro  

 
O futebol feminino lhe convida  

Para entrar nessa dança  
Só basta torcer e sonhar  

Seja você homem mulher ou criança.  
(René Simões) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar de mulher é onde ela quiser (Marina Peralta) 
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CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO  
 
 

O presente trabalho tem como tema o preconceito de gênero especificamente relacio-

nado ao Futebol feminino. 

A questão que se pretende responder é: “Como o preconceito de gênero prejudica o 

desenvolvimento profissional e a prática do futebol feminino?”. Objetivo, com o presente 

trabalho, constatar a existência do preconceito de gênero para com o futebol feminino e suas 

praticantes, além de analisar que tipos de influência esse preconceito têm no esporte em ques-

tão. São utilizados nesse trabalho argumentos como os mitos populares, - muitas vezes forta-

lecidos por pareceres médicos, fomentados pelo preconceito de gênero -, como o mito do sexo 

frágil e o mito da masculinização da mulher. Tais mitos, findam por prejudicar e desincentivar 

tanto a prática do futebol feminino, bem como os investimentos e suportes que esse esporte e 

suas praticantes recebem, principalmente quando comparado ao que é designado ao futebol 

masculino. A hipótese construída para este trabalho é a de que o futebol feminino no Brasil 

conta com baixos investimentos e conseqüentemente pouco desenvolvimento por causa do 

preconceito de gênero que a modalidade e suas praticantes ainda sofrem. 

O trabalho demonstra ainda que, apesar de a prática de futebol por mulheres ser co-

mum no início do século XX em todos os países ocidentais, mudanças significativas ocorre-

ram e continuam a ocorrer em vários países; e no Brasil, apesar do sucesso de algumas joga-

doras, o preconceito continua grande, o que demonstram que apesar da aparente moderniza-

ção, a sociedade brasileira se mostra conservadora em seus preconceitos de gêneros. 

Levando em consideração que toda sociedade é delineada pelo gênero, por suas rela-

ções e hierarquias, pondero como de grande relevância, tanto social quanto científica, o estu-

do da questão sob a ótica de um desporto tão difundido quanto desigual, quando se trata de 

gênero, como o futebol. Uma vez que o sexo feminino sofreu e ainda sofre marginalização 

nesse contexto.  

Segundo Pfister e Hartman-Tews, “A ideologia genderizada legitima as categorias de 

gênero e previne a resistência pela "normalização” da ordem de gênero. As ideologias de gê-

nero estão intimamente relacionadas com as de desporto.” (Pfister e Hartman-Tews, 2003). 

Soma-se a isso o fato de o Estado Brasileiro fez parte da Assembléia Geral das Nações Unidas 

que ratificou a Convenção para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher em 18 de Dezembro de 1979. A convenção tem por objetivo: “promover os direitos da 



2 
 

 
 

mulher na busca da igualdade de gênero e reprimir quaisquer discriminações contra a mulher 

nos Estados-parte.” (Silva Pimentel, 2012)  

É constituída por 30 artigos, sendo que 16 deles contemplam direitos substantivos que 

devem ser respeitados, protegidos, garantidos e promovidos pelo Estado. O primeiro artigo 

define descriminação contra a mulher como: 

 

(...) toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou 

resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, in-

dependentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, 

dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, 

social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. (Convenção para a Eliminação 

de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, 1979) 

 

Por fim, com vistas a atingir o objetivo proposto, pretendo utilizar uma metodologia 

participativa com a aplicação de questionários devidamente formulados com base na literatura 

pesquisada. Com o intuito de pesquisar como o futebol feminino, bem como suas praticantes, 

são vistos no Brasil e a partir das informações obtidas procurar entender a influência do pre-

conceito de gênero no futebol feminino brasileiro. Logicamente, trata-se de uma pesquisa 

limitada, devido a minha condição de aluno de graduação, sem financiamento e tempo limita-

do para a dedicação ao trabalho. Apesar dos limites, entendo que minhas hipóteses foram con-

firmadas e devem ser consideradas cientificamente. 

Na conclusão de seu estudo, “Preconceito no futebol feminino brasileiro: uma revisão 

sistemática”, Fábio Luis e Iraquitan de Oliveira fazem a seguinte observação: “Concluímos 

que a investigação sobre o preconceito no futebol feminino carece de estudos de campo que 

possibilitem abordar mais profundamente questões específicas de diferentes realidades soci-

ais.” (TEIXEIRA e CAMINHA, 2013).  E é exatamente o que pretendo neste trabalho. 

Parto do pressuposto de que o investimento no futebol feminino está ligado à quão 

preconceituosa é uma sociedade. Ou seja, quanto mais preconceituosa, em termos de gênero, 

for uma sociedade, menor será o investimento que um esporte, tido como exclusivamente 

masculino, praticado por mulheres receberia. Sendo assim toda a metodologia visa entender 

como o preconceito de gênero pode influenciar - a ponto de prejudicar - a prática e o desen-

volvimento de uma modalidade esportiva, especificamente o futebol feminino. Veremos que 

como o futebol feminino é reprimido socialmente num país chamado por torcedores e jorna-

listas de “reino do futebol”, entre outros adjetivos. Junto com o carnaval, o futebol seria a 
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grande expressão do “caráter brasileiro”, algo que define “a essência de nosso povo”. No ca-

so, o futebol brasileiro fica resumido aos homens, já que mulheres não são habilitadas, enten-

de-se incentivadas, para o esporte. 

Os questionários aplicados foram divididos em dois grupos distintos: “Mulheres que 

praticam o futebol de forma profissional ou amadora”; no intuito de apresentar o cenário das 

dificuldades que o futebol feminino praticado no Brasil enfrenta, bem como suas praticantes 

(QUESTIONÁRIO 1). Outro questionário foi aplicado para torcedores e torcedoras (pessoas 

que têm o hábito de acompanhar o futebol masculino) para retratar qual a visão, opinião, acer-

ca do futebol feminino, para os reais “consumidores e consumidoras” de futebol no nosso 

país. Entende-se que, como já mencionado, a falta de retorno financeiro satisfatório, causada 

pela pouca atratividade do futebol feminino, é uma das justificativas apontadas para explicar a 

falta de investimento que a modalidade recebe no Brasil. (QUESTIONÁRIO 2). 

Viso também verificar, após seis Olimpíadas com a participação do futebol feminino 

(1996, 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016); sete Copas do Mundo (1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 

2011 e 2015); doze Campeonatos Europeus de Futebol Feminino (1984, 1987, 1989, 1991, 

1993, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013 e 2017); oito Copas Libertadores da América de 

Futebol Feminino (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016) e cinco Campeonatos 

Brasileiros de Futebol Feminino (2013, 2014, 2015, 2016 e 2017) como está a prática do fute-

bol feminino no Brasil; quais as dificuldades enfrentadas; são as mesmas mencionadas pela 

biografia analisada? Se sim, por que estamos tão atrasados em relação a outros países? 

(QUESTIONÁRIO 1). E quais são as opiniões, as visões dos torcedores e torcedoras sobre o 

futebol feminino e suas praticantes? (QUESTIONÁRIO 2). E por fim e mais importante, ana-

lisar os dados obtidos em ambos os questionários e verificar o peso que o preconceito de gê-

nero tem na prática, no investimento e no desenvolvimento do futebol feminino no Brasil.         
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1.1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A literatura analisada até o presente momento (SARDINHA2011; JUNIOR E DARI-

DO 2002; CRUZ E PALMEIRA 2009; FRANZINI 2005; GOELLNER 2003; LESSA 2005; 

GOMES 2004; CALÇADE 2004; NEVES E ROMEIRO 2004; TEIXEIRA E CAMINHA 

201; BORGES, LOPES, C. ALVES E F. ALVEZ 2006) apresenta o preconceito de gênero 

como um problema fundamental enfrentado pelo futebol feminino brasileiro. Essa corrente 

está intimamente ligada ao mito da mulher como o sexo frágil, à imagem da mulher como 

arquétipo de maternidade, e também à noção de normalidade e anormalidade criadas por Mi-

chael Focault. Segundo Focault “no contexto dos jogos de poder, normalidade e anormalidade 

se manifestam desempenhando processos de subjetivação os quais definem efeitos de verdade 

sobre o corpo.” (cit Teixeira e Caminha, 2013). Ou seja, no que diz respeito a sexualidade, 

surge o que Focault chama de “sistema binominal de condutas”, que é fixado pela sociedade e 

estabelece funções econômicas, gestuais, comportamentais e modos de ser considerados nor-

mais, específicos para o sexo feminino e para o sexo masculino (Gênero). O preconceito surge 

então quando as “normas” pré-concebidas para cada gênero são infringidas, o que leva a me-

canismos de supressão e proibição.  

Porém existe no meio esportivo a visão, contrária a idéia do preconceito de gênero, de 

que o futebol feminino não se desenvolve, pelo menos da mesma maneira que o futebol mas-

culino, pura e exclusivamente pela falta de técnica de suas praticantes. Essa falta de técnica 

leva ao desinteresse por parte dos espectadores, que por seu turno gera também desinteresse 

por parte das mídias em transmitir os jogos femininos (tratando-se do futebol profissional) e 

que, por fim, leva ao desinteresse dos patrocinadores, dos clubes e das instituições responsá-

veis pelo futebol no Brasil em investir no desenvolvimento e manutenção do esporte.  

Resumindo, por ser considerado um futebol sem técnica, o futebol feminino não é tão 

atrativo para os espectadores e consequentemente para as emissoras de televisão e patrocina-

dores como o futebol masculino. Sendo assim, ele possui os investimentos e incentivos com-

patíveis com a renda que gera. Essa corrente está diretamente ligada ao estereótipo da incom-

petência (Teixeira e Caminha, 2013) física e técnica que é delegada às mulheres que jogam 

futebol, o que faz com que o futebol feminino seja visto como uma “caracturização”, uma 

versão feia e engraçada do futebol masculino. Entretanto tal visão é pouco defendida nas mí-

dias especializadas e no meio acadêmico. Não consegui, por mais que tentasse, encontrar arti-

gos que corroborassem tal visão. Por sua vez foram encontrados artigos como A Prática do 
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Futebol Feminino no Ensino Fundamental escrito por Osmar Moreira e Suraya Cristina Dari-

doque, que explicam a falta de técnica das mulheres na prática do futebol como resultado das 

“proibições” que sofrem ainda quando crianças (proibições baseadas no preconceito de gênero 

inserido na sociedade). Essas ações prejudicam o desenvolvimento de condições motoras bá-

sicas para o futebol que refletem na falta de técnica quando mais velhas. No estudo mencio-

nado, Osmar e Suraya citam Romero para ilustrar essa situação: 

 

A título de comparação, observa-se comumente que os meninos são completamente 

livres e libertos. Jogam bola nas ruas,... e desenvolvem outras atividades que lhes 

favorecem o desenvolvimento da motricidade ampla. Essa conduta tem total anuên-

cia dos pais, vizinhos e amigos. Por outro lado, as meninas, de um modo geral, são 

decididamente desencorajadas e, até mesmo proibidas de praticarem essas brincadei-

ras e atividades. ..., desenvolvem, como conseqüência, a motricidade fina. (ROME-

RO, 1994, p. 229). 

 

A literatura apresenta basicamente dois mitos que favoreceram o não desenvolvimento 

do futebol feminino no Brasil, que é o já mencionado, mito do sexo frágil e o mito da mascu-

linização da mulher.   

O mito do sexo frágil coloca o feminino como o sexo fraco e o masculino como sexo 

forte, sendo assim a mulher deve representar graciosidade, feminilidade e principalmente a 

fragilidade afeitas do seu sexo. Fazendo com que a mulher - em qualquer idade- evite a todo 

custo, atividades de natureza violenta, de contato físico ríspido e/ou que exija o emprego de 

força em um nível considerado inapropriado para uma mulher. Cabe mencionar o “designo”, 

quase que obrigatório, da mulher em procriar, em ser mãe, “função” essa seriamente ameaça-

da pela prática de esportes como o futebol - que contém todas as características anteriormente 

mencionadas-, e causaria prejuízos fisiológicos incalculáveis à saúde genitora de suas prati-

cantes. 

Interessante é que essa visão não impediu que as mulheres ocupassem profissões tidas 

como masculinas, na construção civil e na indústria, na polícia e na agricultura, entre outros.                                                           

Semelhante coisa acontece em outros esportes. O mito da masculinização da mulher está liga-

do ao fato de que o futebol de qualquer natureza (campo, salão, areia e etc.) e outros esportes 

considerados “de homem”, como o boxe e qualquer tipo de luta, o rugby, e o baseball. Esses 

esportes acabariam com as características femininas e graciosas das mulheres: transformando-

as em grosseiras e masculinas, “deformando-as” com ombros largos, braços e pernas muscu-
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losos e definidos, seus penteados passariam a ser curtos tal como de homens e até sua opção 

sexual poderia mudar nesse processo. 

Ambos os mitos estão interligados, pois acredito que ambos acabam por resignar as 

mulheres a padrões socioculturais já estabelecidos. É interessante o que apresenta Patrícia 

Lessa em seu estudo, Mulheres Corpo e Esporte Em Uma Perspectiva Feminista, que de-

monstra como as mulheres que insistiam na prática das modalidades esportivas “proibidas” 

eram vistas e tratadas como pertencentes aos mesmos segmentos excluídos e/ou descrimina-

dos pela sociedade da época: mães solteiras, as desquitadas (divorciadas) e as prostitutas. 

É importante ressaltar que a prática de esportes pelas mulheres não só era permitido, 

mas incentivado, principalmente pelo movimento de eugenia das raças. Nos anos 30, como 

mostra o estudo de Fábio Luis e Iraquitan de Oliveira, Precoceito no futebol feminino brasi-

leiro: uma revisão sistemática, ao citar Mourão: “O exercício era um dos instrumentos utili-

zados para a formação de uma mulher mais forte, para a função da reprodução de uma socie-

dade eugênica” (MOURÃO, 2000, p. 15). Entretanto tal movimento incentivava as práticas 

esportivas que eram consideradas legitimamente femininas como o vôlei, a dança, o tênis, a 

ginástica e etc.  

A questão das atividades físicas praticadas pelas mulheres era tratada como assunto de 

primeira ordem pela saúde pública, o que levou à criação de leis que restringiam e ditavam 

quais modalidades eram mais indicadas para as mulheres:  

 

(...) em 1941, 10 anos após o lançamento dos dois livros citados, o Conselho Nacio-

nal de Desportos (CND) criou o Decreto Lei nº 3.199, que no artigo nº  54 dizia que, 

as mulheres não poderiam praticar esportes “incompatíveis com sua natureza”. Em 

1965 com a deliberação nº 7 definiram-se regras para a participação das mulheres 

nos esportes, não sendo permitida às mulheres a prática do futebol, do futsal, do fu-

tebol de praia, do pólo, do halterofilismo, do baseball e das lutas de qualquer nature-

za. (Lessa, 2005, p.165) 

 

Todos os artigos até agora analisados consentem que a descriminação, o preconceito 

de gênero (do que é de mulher vs o que é de homem; da restrição à prática de alguns esportes, 

enquanto ao homem tudo é permitido; da resignação da mulher ao espaço privado; da tradição 

de controle social sobre o corpo da mulher; os atributos exigidos para a maternidade vs os 

atributos exigidos para práticas de certos esportes; as ideais de incapacidade e incompetência 

atlética feminina....) foi e ainda é fator preponderante para o não desenvolvimentos do futebol 

feminino no Brasil. 
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CAPÍTULO 2 FUTEBOL FEMININO, UM BREVE HISTÓRICO  

 

Mulheres chutando bolas é algo mais antigo do que se pensa. Os primeiros registros 

datam de Dinastia Han na China Imperial (206 a.c – 220 d.c), passando pela França medieval 

no século XII e pela Escócia do século XVIII. Porém quando o futebol é formalizado na In-

glaterra em 1863 e criada a Footbal Association, as mulheres começam a perder espaço no 

esporte tendo sua afirmação como atletas de futebol antecedida por muitas lutas. A primeira 

partida internacional que se tem conhecimento data de 1881 em Edimburgo, entre Inglaterra e 

Escócia, posteriormente em 1892 ocorre a primeira partida entre equipes referendada pela 

federação escocesa de Futebol. (Women’s competitions: filling stadiunsand promotinal con-

cepts 2014, p.05-07). Não sem a discriminação masculina, o jogo foi classificado pelo Scot-

tish Sport (jornal da época) como “o espetáculo mais degradante que testemunhamos em co-

nexão com o futebol”. 

A expansão das universidades femininas em 1870 e o incentivo à educação física em 

1890 afloraram nas mulheres o interesse pelo esporte, o que ocasionou na adaptação às mu-

lheres de várias modalidades como ciclismo, o tênis e o críquete. O futebol, porém seguia 

“proibido”, não aconselhável, dado a violência da prática. Em 1894 surgem as grandes figuras 

do futebol feminino. Nesse ano é criado, em Londres, o primeiro time de futebol feminino, o 

British Ladies Football Club que tinha na ativista feminista Nettie Honeyball sua principal 

idealizadora. Entretanto historiadores dizem que Nettie Honeyball era o pseudônimo utilizado 

por Mary Hutson, capitã e secretária do time que adotou um nome falso por questões de segu-

rança, dado que século XIX as mulheres não gozavam de tantos direitos de expressão, quanto 

mais de organização em um esporte, até então, “proibido” a elas. Vale mencionar também 

Lady Florence Dixie, aristocrata escocesa que presidiu e financiou o clube londrino. O British 

Ladies, treinado na época pelo veterano do Tottenham Bill Julian, fez sua primeira partida em 

23 de março de 1895, diante de 10 mil pessoas. O publico vaiou as atletas e boa parte dos es-

pectadores foi embora antes do apito final. A imprensa também lançou críticas severas: “Os 

primeiros minutos foram suficientes para mostrar que o futebol feminino está totalmente fora 

de questão. Nenhuma das qualidades requeridas a um futebolista foi vista no sábado” (The 

Sketch, 1895). O British Ladies empunhou a bandeira dos direitos da mulher através do país, 

além de promover o esporte feminino: “Futebol é o esporte para mulheres, que superará todos 

os outros, garantindo bem-estar e destruindo o monstro com cabeça de hidra: as atuais roupas 
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femininas.” (Lady Dixie, em entrevista à Pall Mall Gazette). "As jovens devem entrar no espí-

rito do jogo com o coração e a alma." (Lady Dixie)1 . 

Já em 1914, com o advento da Primeira Guerra Mundial, (reconhecida como a época 

que o futebol feminino teve seu primeiro auge) as mulheres tiveram que ocupar os lugares dos 

homens nas indústrias, principalmente as de navios, munições, equipamentos de guerra, e 

mantimentos, enquanto esses lutavam na guerra. Dado a ligação que o futebol possuía com as 

fábricas, as mulheres também “tomaram” o lugar dos homens nos times das corporações e 

faziam jogos entre os times femininos fabris, que servia para arrecadar fundos para a guerra. 

Registros apontam que as mulheres apresentavam um jogo de boa técnica e habilidade. O 

grande auge no período da guerra foi o ano 1917, quando ocorreu o Challenge Cup, campeo-

nato profissional de futebol feminino, que envolvia os times das indústrias. Destaque para 

Lily Parr atacante do Dirk Kerr Ladies Fc, que além de ultrapassar a marca de mil gols foi a 

primeira mulher a ser expulsa de campo por briga. Destaque também para as grandes médias 

de público, pessoas lotavam as arquibancadas para assistir aos jogos, e proporcionavam re-

cordes como o público 53 mil pessoas dentro e 14 mil do lado de fora do Goodison Park. 

No entanto esse “sonho” durou tanto quanto a guerra: o fim dos combates decretou o 

“fim” do futebol para as mulheres. Já em 1918 as mulheres começavam a “tomar os seus luga-

res” na sociedade voltando para casa e para os afazeres domésticos. Médicos passaram a di-

vulgar que o futebol não era a prática ideal para as mulheres; e em 1921 vem a proibição de 

fato. A Footbal Association, diante da forte concorrência de público que a Challenge Cup 

(futebol feminino), fazia ao Campeonato Inglês (futebol masculino) decretou a proibição do 

futebol feminino e orientou os clubes a não cederem seus estádios para as mulheres: “O jogo 

de futebol é totalmente inadequado para o sexo feminino e não deveria ser encorajado” escre-

veram na época. Essa proibição só foi revogada em 1971 dando ao futebol feminino inglês 50 

anos de atraso no seu desenvolvimento, (e ainda sim o futebol inglês feminino goza de maior 

organização que brasileiro)2  

 

 

 

 

                                                 
1 (http://trivela.uol.com.br/o-primeiro-clube-feminino-da-historia-surgiu-ja-lutando-pelos-direitos-das-
mulheres/)/ 
2 (http://trivela.uol.com.br/como-primeira-guerra-mundial-ajudou-criar-o- futebol-feminino/) futebol-feminino/); 
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2.1 BRASIL 

 

No Brasil as primeiras práticas datam do início do século XX, tendo sua primeira par-

tida datada em 1913 entre os times dos bairros da Cantareira e Tremembé em São Paulo. Pos-

teriormente outra partida é registrada, em 1940, quando as meninas do São Paulo F.C. enfren-

taram o América F.C. do Rio de Janeiro. Em 1941 o futebol feminino é proibido por meio do 

Decreto lei 3199, criado na ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Essa proibição durou 

até 1979. Esse decreto lei foi fortemente influenciado pelos ideais da eugenia amplamente 

divulgados na época e que fomentavam o preconceito da sociedade, não só para com o futebol 

feminino, mas para com toda e qualquer prática esportiva tida como masculina que fosse pra-

ticada por mulheres.3 De acordo com Francis Galton (1883), conforme citado por Goldim 

(1998, p.1), Eugenia é: “o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou 

empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações seja física ou mentalmente”.  

O artigo 54 da lei 3199 trata da proibição dirigida às mulheres quanto à prática de al-

guns esportes:   

Art. 54. Às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as 

condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Des-

portos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. (BRASIL. 

Decreto n. 3.199, de 14 de abr. de 1941. Estabelece as bases de organização dos 

desportos em todo o país, Rio de Janeiro, RJ, abr, 1941.) 

 

O artigo 61 mostra como seria difícil, após vigorada a  lei na época, promover qual-

quer mudança nesse sentido: Art. 61. Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publica-

ção, ficando revogadas as disposições em contrário. (BRASIL. Decreto n. 3.199, de 14 de abr. 

de 1941. Estabelece as bases de organização dos desportos em todo o país, Rio de Janeiro, RJ, 

abr, 1941.)  

Há que se ressaltar também que durante o passar do tempo, o futebol feminino brasi-

leiro foi alvo de especialistas da saúde que julgavam a prática danosa ao corpo da mulher, às 

suas funções reprodutoras e principalmente à sua maternidade. Com vistas a ilustrar esse con-

texto, cito o Dr. Humberto Ballaryni, assistente da Escola de Medicina, especializado em edu-

cação física, que publicou na Revista de Educação Physica em 1940 um artigo com o seguinte 

título: “Por que a mulher não deve praticar o futebol”. Segue alguns trechos do artigo:  

                                                 
3 (http://trivela.uol.com.br/o-futebol-feminino-ja-foi-proibido-ate-pela-lei-brasileira-mas-segue-na-luta-pela-
emancipacao/). 



10 
 

 
 

(...) Não existe absolutamente inferioridade no valor físico da mulher, pelo contrário, 

estrutural e fisiologicamente o organismo feminino é mais complexo que o masculi-

no. O que realmente existe é uma diferença funcional, missões a cumprir diametral-

mente oposta; razões pelas quais seus atos não devem ser computados por uma 

mesma norma. Não negamos à mulher os mesmos direitos concedidos ao homem, 

porém não compreendemos que a mulher interprete essa igualdade procurando imi-

tá-lo física, moral e intelectualmente, testemunhando dessa maneira uma superiori-

dade inexistente. Sim, porque só almejamos igualar o que nos supera.  A sublime 

missão destinada à mulher é a maternidade e toda sua formação física, moral e inte-

lectual deve visar esse nobre objetivo. A beleza, a graça, o encanto, o carinho, a do-

cilidade, o espírito altruístico de renúncia que fizeram de nossas mães o retrato da 

mulher contemporânea, são conquistas em nada inferiores aos grandes empreendi-

mentos do gênero humano. Até, pelo contrário, são coadjuvantes e indispensáveis às 

novas conquistas que o homem venha realizar [...] O futebol é um esporte de ação 

generalizada, porém violento e prejudicial ao organismo habituado a esses grandes 

esforços. Além disso, o futebol provoca congestões e traumatismos pélvicos de ação 

nefasta para os órgãos femininos. Quanto às qualidades morais que todos os esportes 

coletivos desenvolvem, achamos ser o futebol, pela sua natural violência, um exa-

cerbador do espírito combativo e da agressividade, qualidades incompatíveis com o 

temperamento e o caráter feminino.Quanto ao desenvolvimento intelectual, facil-

mente concordaremos que o futebol não é dos mais eficientes. Portanto não sendo 

aconselhado por motivos higiênicos, físicos ou morais, não será pelo seu reduzidís-

simo valor intelectual que a mulher o vá praticar. Assim, pelas razões acima expedi-

das, que envolvem matéria de ordem técnica é nossa opinião ser o futebol, para a 

mulher, anti-higiênico e contrário à natural inclinação da alma feminina. (Revista 

Educação Physica, n.49, 1940: 36).  

    

Ou até mesmo cartas de cidadãos, endereçadas ao presidente Getúlio Vargas, preocu-

pados com a moral e com a saúde das mulheres brasileiras: 

Refiro-me, Senhor Presidente, ao movimento entusiasta que está empolgando cente-
nas de moças, atraindo-as para se transformarem em jogadoras de futebol, sem se 
levar em conta que a mulher não poderá praticar esse esporte violento sem afetar se-
riamente, o equilíbrio fisiológico das suas funções orgânicas, devido à natureza que 
a dispôs a ser mãe. (…) Ao que dizem os jornais, no Rio já estão formados nada 
menos de 10 quadros femininos. Em São Paulo e Belo Horizonte também já estão 
constituindo-se outros. E, neste crescendo, dentro de um ano é provável que, em to-
do o Brasil, estejam organizados uns 200 clubes femininos de futebol, ou seja: 200 
núcleos destroçadores da saúde de 2.200 futuras mães, que, além do mais, ficarão 
presas de uma mentalidade depressiva e propensa aos exibicionismos rudes e extra-
vagantes. (Franzini, 2005). 
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CAPÍTULO 3 O FUTEBOL FEMININO HOJE: COMPETIÇÕES NACI-

ONAIS EM DIFERENTES CENÁRIOS 

 

Com o intuito de analisar, de forma superficial, as condições de competições que dife-

rentes países oferecem para a prática do futebol feminino em seus níveis (profissional, semi-

profissional e amador) separei seis nações, (3 pertencentes ao continente Europeu e 3 perten-

centes ao continente Americano) e os respectivos campeonatos nacionais organizados em ca-

da país. O objetivo desse exercício é observar qual desses países consegue oferecer condições 

regulares de competitividade para suas atletas, uma vez que competições nacionais longas e 

freqüentes exigem dos clubes bem como das atletas maior tempo de preparação, treinos e jo-

gos, o que por seu turno auxilia no desenvolvimento do esporte.  

   Já adiantando, a América do Norte e a Europa contam com o maior número de joga-

doras registradas no mundo, 91% delas encontram-se registradas na CONCACAF (Confede-

ration of North, Central American and Caribbean Association Football) e UEFA (União das 

Federações Europeias de Futebol) onde 80% dos investimentos no futebol feminino do mundo 

atualmente são destinados a essas duas federações. Investimentos esses oriundos, principal-

mente, de incentivos dos próprios governos nacionais. Os Estados Unidos e Alemanha são as 

nações detentoras do maior número de jogadoras respectivamente.     
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3.1 INGLATERRA  

 
https://www.mancity.com/news/mcwfc/picture-special/2017/august/man-city-women-in-toulouse-day-two 

 
 

A Inglaterra hoje conta com seis competições oficiais, a nível nacional, de futebol fe-

minino, quatro divisões do campeonato nacional e duas copas nacionais. Já foram realizadas 

oito edições regulares da primeira divisão, Women’s Super League, principal competição de 

futebol feminino do país, de 2010 à 2017. 

 
3.1.1 Divisões Nacionais 

 
A Primeira divisão do campeonato nacional WSL (Women’s Super League) conta 

com a participação de dez equipes. A Segunda divisão do campeonato nacional WSL (Wo-

men’s Super League 2) também possui dez equipes. A Terceira divisão do campeonato nacio-

nal, Premier League N/S Women, conta com a participação vinte e quatro equipes divididas 

em doze times do Sul e doze times do Norte. E a Quarta divisão do campeonato nacional, a 

Premier League Division One Women, tem a participação de doze equipes divididas por regi-

ões diferentes Norte (doze), Centro (doze), Sudeste (doze) e Sudoeste (doze). 

 
3.1.2 Copas Nacionais 

 
 A FA Women’s Cup, disputada regularmente desde 1970, conta com a participação de 

mais de cinquenta e seis equipes. Já a Women’s Super League Cup, é disputada regulamente 

desde 2011, e conta com participação de vinte equipes.   
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3.2 ALEMANHA 

 
http://esporte.ig.com.br/olimpiadas/2016-08-19/futebol-feminino-alemanha-ouro-rio-2016.html 

 
 

 
A Alemanha oferece oficialmente, a nível nacional, duas ligas nacionais de futebol 

feminino, uma copa nacional de futebol feminino e cinco ligas regionais, inferiores às divi-

sões nacionais. Já foram realizadas vinte e sete edições regulares da primeira divisão, Frauen 

Bundesliga, principal competição de futebol feminino do país, de 1990 à 2017.  

 
3.2.1 Divisões Nacionais 

 
 A Primeira divisão alemã, chamada Frauen Bundesliga, conta com a participação de 

doze equipes. E a segunda divisão chamada 2.Bundesliga Women tem a participação de doze 

times do Sul e doze times do Norte. 

 
3.2.2 Copa Nacional 

 
 A DFB Pokal Women, disputada regularmente desde 1981, conta com a participação 

de cinquenta e três equipes. 
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3.2.3 Ligas Regionais 

 

 As ligas regionais (Regionalliga Women) são ligas inferiores às divisões nacionais que 

garantem disputa por vagas na segunda divisão nacional. São divididas em Liga Sudeste com 

doze equipes, Liga Norte com doze equipes, Liga Nordeste com doze equipes, Liga Sul com 

quatorze equipes e Liga Oeste com quatorze equipes. Totalizando sessenta e quatro equipes.        

 
 

3.3 HOLANDA 

 
http://trivela.uol.com.br/selecao-feminina-holandesa-agora-e-que-sao-elas/ 

 
 
 

A Holanda possui oficialmente, a nível nacional, cinco competições profissionais de 

futebol feminino, sendo quatro divisões nacionais e uma copa nacional. Já foram realizadas 

onze edições regulares da primeira divisão, a Eredivisie Women, principal competição de 

futebol feminino do país, de 2007 à 2017; sendo que entre  2012 e 2015 o campeonato Holan-

dês de Futebol feminino se juntou ao campeonato Belga de Futebol Feminino se tornando a 

BeNe League.   

 

3.3.1 Divisões Nacionais 

 
A primeira divisão chamada Eredivisie Women possui nove times participantes. A se-

gunda divisão, Topklasse Women, possui doze times participantes. A terceira divisão, Hoofd-

klasse Women, possui doze times participantes. E a quarta divisão chamada Eerste Klasse 
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Women, conta com cinquenta times, divididos em quatro grupos: A - com doze equipes, B - 

com doze equipes, C - com treze equipes e D - com treze equipes. 

 
3.3.2 Copa Nacional 

 
 A Copa Nacional Holandesa, KNVB Women’s Cup, conta com a participação de oi-

tenta e oito equipes. Disputada regularmente desde 1980.   

 

 

3.4 ESTADOS UNIDOS 

 
http://beta.foxsports.com.br/news/205572-eua-vencem-colombia-e-vao-as-quartas-inglaterra-bate-noruega-e-

avanca 
 
 

 Os Estados Unidos possuem oficialmente, a nível nacional, uma competição profissio-

nal de futebol feminino, a NWSL (National Women’s Soccer League) criada em 2012 para 

substituir a WPS (Women’s Professional Soccer), criada em 2007, que por sua vez sucedeu a 

WUSA (Women’s United Soccer Association) criada em 2001.  

 A NWSL conta com a participação de dez equipes e não possui divisões de acesso. O 

“forte” do futebol feminino norte americano está na formação de atletas. A formação de joga-

doras para o profissional fica a cargo das diversas ligas universitárias existentes no país que 

contam com mil seiscentos e sessenta e sete times participantes. Já as universidades recrutam 
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jogadoras de equipes que participam das ligas dedicadas à formação de atletas com idades 

entre quatorze e dezoito anos, como a ECNL (Elite Clubs National League).  

Outro ponto importante que merece destaque é o nível amador e semi-profissional que 

oferece várias ligas adultas com jogadoras acima de vinte anos, como a W-League que conta 

com dezoito times e inclusive com categoria de base; ou a Soccer League que possui nada 

mais que oitenta e dois times e doze divisões.   

 

 

3.5 BRASIL 

 
http://alagoasbrasilnoticias.com.br/2016/08/13/amigo-de-marta-cleiton-xavier-espera-dois-ouros-em-alagoas-ate-

final-do-ano/ 
 
 

O Brasil possui oficialmente duas competições a nível nacional. O Campeonato Brasi-

leiro de Futebol Feminino e a Copa do Brasil de Futebol Feminino. Um dos problemas en-

frentados pelos times de futebol feminino no Brasil é a escassez de competições, bem como a 

curta durabilidade das mesmas, fazendo com que equipes sejam extintas após as competições, 

dificultando a continuidade e o desenvolvimento do esporte. O que tende a gerar um desinte-

resse, principalmente por parte dos times masculinos, que não vão investir em uma equipe que 

joga só seis meses no ano, por exemplo. 
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3.5.1 Campeonato Nacional 

 
 O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino conta com a disputa de dezesseis equi-

pes e já possui cinco edições realizadas regularmente, de 2003 à 2017.  

A título de curiosidade, a edição do Campeonato Brasileiro de 2017 obteve importan-

tes recordes de público. O Iranduba, time feminino do Amazonas, conseguiu o recorde de 

25.371 mil pagantes em sua partida válida pela semifinal contra o Santos FC O Time amazo-

nense ainda conquistou a melhor média de público, com 15.107 mil pagantes em seus jogos, 

vale ressaltar que a média de público do Campeonato Brasileiro de Futebol masculino de 

2017 é de 15.764 pagantes. O próprio time feminino do Santos alcançou, na final contra o 

Corinthians, aproximadamente 15 mil torcedores, porém com entrada franca. Ressalto que a 

média de público em jogos do time masculino do Santos é de 13.782 mil pagantes; e até o 

jogo da final da equipe feminina o recorde de público na Vila Belmiro era de 13.132, jogo da 

equipe masculina válido para a Libertadores 2017.    

 
3.5.2 Copa Nacional 

 
 A Copa do Brasil de Futebol Feminino, realizada regularmente desde 2007, e possui 

trinta e dois times em sua disputa.     
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3.6ARGENTINA 

 
http://torcedores.uol.com.br/noticias/2015/07/guia-do-pan-2015-futebol-feminino-grupo-a 

 

 
A Argentina possui oficialmente uma competição a nível nacional, a Primera Divsión 

Del Fútbol Femenino, ou simplesmente Primera A, e a Segunda Divsión Del Fútbol Femeni-

no. A primeira divisão é disputada regularmente desde 1991 e participam dela quatorze equi-

pes. A segunda divisão por seu turno conta com dezoito participantes e é disputada desde 

2016.  

Cito a estudante de jornalismo, Larissa Bezerra, que em reportagem para o site Jorna-

lismo sem Fronteira mostra que a realidade da maioria das jogadoras argentinas não é diferen-

te da realidade enfrentada pela maioria das jogadoras brasileiras:  

 
“Das equipes da divisão principal, apenas quatro (Boca Juniors, River Plate, Uai Ur-
quiza e San Lorenzo) são profissionais e as jogadoras conseguem viver de futebol, 
mesmo com os salários baixos. O Uai Urquiza, apesar de incluso nessa lista, oferece 
apenas bolsas de estudos e alojamento para as atletas. O resto das equipes são total-
mente amadoras.” (BEZERRA, 2016)  

 
Ou ainda sobre o descaso para com a modalidade:  

 
“Além da luta diária para tentar se destacar em um meio onde as oportunidades são 
desiguais, as mulheres ainda precisam lidar com todos os holofotes apontados para a 
categoria masculina. O campeonato tem apenas um jogo transmitido a cada rodada e 
somente na internet.” (BEZERRA, 2016) 
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CAPÍTULO 4 AÇÕES INSTITUCIONAIS: O PROFUT E O FUTEBOL 

FEMININO 

 
Em 4 de Agosto de 2015 foi sancionada pela então Presidenta da República, Dilma 

Russef, a lei 13.155 intitulada de Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilida-

de Fiscal do Futebol Brasileiro, o PROFUT, que versa basicamente sobre a modernização da 

gestão esportiva nos clubes de futebol brasileiros, tratando principalmente do refinanciamento 

das dívidas, bem como de uma gestão financeira responsável e transparente por parte desses 

clubes.  

Dito isso, a Lei 13.155 trás uma série de contra partidas que devem ser atendidas pelos 

clubes que aderiram e desejam se manter no PROFUT. A mais importante das contra partidas, 

para o presente estudo, é a exigência presente no Capítulo I, Seção I, Artigo 4, Inciso X que 

exige: manutenção de investimento mínimo na formação de atletas e no futebol feminino. 

Esse investimento míninmo, obrigatório para os clubes pertencentes ao programa, no futebol 

feminino pode ser arcado exclusiva e totalmente pelo clube, como o que é feito pelo América 

FC de Minas Gerais, ou em parceiras com outras agremiações ou instituições que já tenham 

maior familiaridade com o futebol feminino, como por exemplo, a parceria entre o Clube de 

Regatas Flamengo e a Marinha do Rio de Janeiro. 

Para que o caráter mínimo desse investimento não fique a critério dos próprios clubes, 

criando uma disparidade de investimento (onde clubes mais esclarecidos e sensíveis à causa 

do futebol feminino destinem maior investimento para modalidade, enquanto clubes resisten-

tes a idéia invistam literalmente apenas o mínimo, como por exemplo, apenas uniformes para 

as atletas) o governo criou, também através da Lei 13.155, no âmbito do Ministério dos Es-

portes a Autoridade Pública de Governança do Futebol (APFUT) que tem por objetivo fiscali-

zar as obrigações previstas no artigo 4 da lei em questão, bem como estabelecer os padrões de 

investimento na formação de atletas de futebol feminino, de acordo com o porte e a estrutura 

da entidade desportiva profissional. 

Ainda no âmbito nacional, o Deputado Federal José Stédile do PSB promoveu duas 

atitudes em prol do fortalecimento do futebol feminino: I) Apresentação de projeto lei, em 

2013, determina que as empresas públicas patrocinadoras de times masculinos de futebol, 

destinarem 5% desse valor de patrocínio para o futebol feminino. (Esse projeto de lei só foi 

apreciado na primeira comissão das três que necessita para aprovação para ir à plenário). II) 

Criação da Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Feminino, que tem como objetivo: “... - 
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valorizar essa modalidade esportiva, estimular a profissionalização das atletas, defender investimentos para a 

categoria e discutir políticas públicas para o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. (Artigo 2º do 

estatuto da Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Feminino, julho de 2005).4 

Mas a grande questão que se criou foi: E o futebol feminino nos clubes que não aderirem 

ao Profut? É aí que entra a FIFA e a CONMEBOL. Se adequando ao artigo 23 do Estatuto da 

FIFA que obriga as confederações a ter, dentre outras coisas, artigos que prevêem a igualdade de 

gênero; a Conmebol no dia 13 de setembro de 2016 aprovou o Regulamento de Licenças de 

Clubes que consta novas normas que devem ser cumpridas pelas confederações filiadas à en-

tidade, bem como pelos clubes pertencentes a essas confederações. Os clubes só conseguirão 

obter a licença da Conmebol, necessária para a participação da Copa Libertadores da América 

ou da Copa Sul- Americana, caso cumpram com todos os requisitos exigidos no documento. 

Dentre os vários requisitos está a obrigatoriedade de ter uma equipe de futebol feminino. No 

capítulo três do documento, Critérios e Requisitos Mínimos, no quadro de critérios, descrição 

número 4 diz: 

El solicitante deberá tener un primer equipo femenino o asociarse a um club que po-

sea el mismo. Además deberá tener por lo menos uma categoría juvenil femenina o 

asociarse a un club que posea la misma. Em ambos casos el solicitante deberá pro-

veer de soporte técnico y toda la equipamiento e infraestructura (campo de juego pa-

ra la disputa de partidos y de entrenamiento) necesarias para el desarrollo de ambos 

equipos em condiciones adecuadas. Finalmente, se exige que ambos equipos partici-

pen en competiciones nacionales y/o regionales autorizadas por la respectiva asocia-

ción miembro. (Reglamento de Licensias de Clubes, CONMEBOL 2016, p. 34) 

 
 

É relevante observar que as exigências acima mencionadas extinguem qualquer chance 

de que os clubes profissionais criem equipes femininas meramente decorativas, sendo um 

ponto de suma importância para o fomento da modalidade no Brasil. Esse novo regulamento 

entra em vigor a partir de 2018 e no caso da obrigatoriedade de se ter uma equipe feminina de 

futebol profissional e pelo menos uma de categoria juvenil entra em vigor a partir de 2019. Ou 

seja, os clubes terão 2017 e 2018 para se adequarem ao novo regulamento para que suas equi-

pes masculinas tenham o direito de disputar as duas maiores competições de futebol do conti-

nente Sul-Americano a partir de 2019.  

                                                 
4 O requerimento oficial para a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Feminino está presente no 
ANEXO deste trabalho.   
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CAPÍTULO 5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Questionário 1 Jogadoras 

O questionário 1 foi aplicado para meninas que praticam ou já praticaram o futebol, 

seja de forma amadora ou profissional, com o intuito de, através da vivência direta delas com 

o esporte, coletar dados que auxiliem a responder a questão que conduz o presente trabalho: 

Como o preconceito de gênero prejudica o desenvolvimento e a prática do futebol feminino? 

 

Questão 1 

Você sabe dizer com quantos anos começou a praticar futebol ? Você chegou a parar 

de jogar durante esse período? Por quê? 

A questão 1 foi pensada para “medir” qual a idade que as meninas começam a praticar 

o futebol, se é tão cedo como os meninos, e se elas param de jogar... Quais são os motivos? O 

retorno é fácil? 

Observei, através das respostas coletadas, que as mulheres começam a praticar o fute-

bol muito mais tarde que os homens. Poucas são as meninas que começam praticar futebol 

abaixo dos seis anos; das treze garotas entrevistadas apenas duas (≈15,4%) jogavam futebol, 

mesmo como brincadeira, antes dessa idade (cinco anos). Também somente duas (≈15,4%) 

com idades entre seis e sete anos. As garotas que começaram a jogar com idades entre 10 e 13 

anos constituem a maior parte, sete (≈53,8%). E acima dos treze anos, novamente duas 

(≈15,4%). 

Outro dado interessante é o motivo que as fez parar de jogar. Das treze meninas quatro 

(≈30,77%) justificaram ter parado de jogar por conta de dificuldades para praticar a modali-

dade, seja por causa da falta de companhias (outras meninas com quem jogar) e/ou por falta 

de locais que permitiam a livre prática do futebol feminino como o relatado pela JOGADORA 

2 que diz que as mulheres possuíam dias e horários limitados e pré estabelecidos para jogarem 

futebol. 

Apenas duas (≈15,4%) pararam ou diminuíram a prática por preconceito. Uma por 

questões de aceitação social (JOGADORA 1) e a outra diminuiu a prática por proibição da 

mãe e encerrou de vez posteriormente por conta da gravidez (JOGADORA 4). 

Quatro garotas (≈30,77%) não pararam de jogar futebol totalmente (JOGADORAS 

6,8,11, e 13); uma (≈7,69%) parou por opção; uma (≈7,69%) exclusivamente por conta da 

gravidez e uma (≈7,69%) não justificou.   
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Questão 2 

Você teve algum incentivo para a prática do futebol? De quem veio? Sofreu críticas? 

De quem? 

Das treze garotas participantes, quatro (≈30,77%) tiveram incentivos de todos familia-

res (pais, mães, primos, irmãos e etc) e não sofreram críticas (JOGADORAS 3,5, 10 e 13). 

Cinco (≈38,46%) tiveram incentivos de familiares (pais e primos) e professora e professor de 

educação física, no entanto sofreram críticas de colegas de escola, das mães, dos meninos com 

quem jogavam e dos pais desses meninos (JOGADORAS 1, 4, 6, 8 e 9). Chamou-me a aten-

ção o caso da JOGADORA 4 que não sofreu críticas diretas, mas porque era vista como me-

nino (não só por praticar futebol, mas também por ser boa tecnicamente), pertencente ao uni-

verso masculino, uma forma de preconceito ao meu ver, onde a menina que pratica o futebol 

não é vista como menina. Duas (≈15,4%) Não tiveram incentivos e sofreram com críticas de 

familiares que até julgavam uma delas como “hominha”, “sapatão” e “pezão” (JOGADORAS 

2 e 11). E por fim duas (≈15,4%) que não tiveram nenhum tipo de incentivo e não sofreram 

críticas também. 

A questão 2 foi pensada com a intenção de medir como foi encarada, pela família, co-

lega, escola, e etc; a opção de jogar futebol que as meninas tomaram. É fácil perceber como o 

preconceito é presente na vida da menina que escolhe uma modalidade esportiva culturalmen-

te tida como de menino; aproximadamente 53,8% das participantes sofreram com as críticas e 

julgamentos diversos. 

 

Questão 3 

 Já questionaram sua orientação sexual pelo fato de você jogar futebol? 

 Aproximadamente 61,53% das mulheres que participaram da pesquisa já tiveram sua 

orientação sexual posta em cheque pelo simples fato de jogarem futebol. E aproximadamente 

38,46% não tiveram sua orientação sexual questionada.  

 

Questão 4  

 Em sua opinião, como a sociedade brasileira enxerga o futebol feminino? 

 Com exceção da JOGADORA 3, que acredita que preconceito para com o futebol fe-

minino não é da maioria, portanto o desinteresse da sociedade com esse esporte é um reflexo 

da falta de investimento e apoio que atinge não só o futebol feminino, mas todos os esportes 

para além do futebol masculino; e JOGADORA 12 que acredita que a sociedade enxerga o 
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futebol feminino de forma natural; todas as outras doze mulheres participantes se dividiram da 

seguinte forma: “A sociedade brasileira não enxerga o futebol feminino” foi a resposta de 

quatro delas (JOGADORAS 1,5,6 e 8). “A sociedade brasileira enxerga o futebol feminino 

como uma prática sem valor, vista como de baixa qualidade”, foi a resposta de quatro (JO-

GADORAS 2,4,11 e 12). “A sociedade brasileira enxerga o futebol feminino como uma práti-

ca exclusiva para homens” foi a resposta de duas (JOGADORA 7 e 13). “A sociedade brasi-

leira enxerga o futebol feminino com preconceito” também foi a resposta de quatro (JOGA-

DORAS 9,10,11 e 13). (Não apresentei dados estatísticos/porcentagens, nessa questão para 

evitar dados duplicados, uma vez que algumas das participantes deram mais de uma resposta). 

 

Questão 5 

Em sua opinião, quando uma garota decide jogar futebol, qual é a maior ou quais são 

as maiores, caso sejam mais de uma, dificuldade(s) que ela enfrenta? 

As dificuldades mais relatadas pelas participantes foram respectivamente: Preconceito, 

tanto da família quanto da sociedade, presente em aproximadamente 76,92% das respostas, 

(10 de 13) (JOGADORAS 1,2,6,7,8,9,10,11,12 e 13). Local para a prática do futebol presente 

em aproximadamente 30,77% das respostas, (4 de 13) (JOGADORAS 4,5,11 e 13). Falta de 

investimento, presente em aproximadamente 23,07% das respostas, (3 de 13). E falta de in-

centivo, presente também em 23,07% das respostas, 3 de 13 (JOGADORAS 7,9 e 11). 

 

Questão 6                               

Em sua opinião, quais são os tipos de discriminação e preconceito que as mulheres que 

praticam futebol sofrem hoje? 

O maior tipo de discriminação e preconceito que as praticantes de futebol sofrem, se-

gundo as participantes da pesquisa, é o preconceito com relação à orientação sexual, mencio-

nado por aproximadamente 69,23% das participantes, (9 das 13) (JOGADORAS 

2,5,6,7,9,10,11,12 e 13) Preconceito de gênero aparece em segundo, mencionado por aproxi-

madamente 53,8% das entrevistadas, (7 das 13)(JOGADORAS 1,4,6,7,8,10 e 13); juntamente 

com o julgamento das habilidades das jogadoras, o famoso “mulher não sabe jogar bola” (que 

não deixa de ser uma forma de preconceito de gênero) mencionado por também 53,8% das 

entrevistadas (JOGADORAS 1,2,5,6,7,9 e 11). A JOGADORA 3 não soube opinar sobre essa 

questão. 
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Outra observação importante, que me chamou a atenção nessa questão, é a ponderação 

da JOGADORA 9 que diz: “...o masculino sabe jogar e entende de futebol.” Ou seja, ela deixa 

claro como o futebol pertence ao masculino, como o masculino se apodera de uma prática 

esportiva em todos os âmbitos.  

 

Questão 7 

 Dentre os diversos lugares onde se pratica futebol no Brasil, (ruas, quadras, aulas de 

educação física nas escolas e etc); em qual desses ambientes/lugares você conseguiu jogar 

bola de forma tranqüila? Onde sofreu nenhum tipo de preconceito, descriminação ou assédio? 

 Começando pelos lugares onde as participantes da pesquisa praticaram o futebol sem 

nenhum tipo de descriminação e/ou preconceito a opção “quadra/campo” está presente nas 

respostas de seis das treze participantes (≈46,15%) (JOGADORAS 3,5,6,7,8 e 12); seguida 

por “rua” mencionada por cinco das treze meninas (≈38,46%) (JOGADORAS 1,2,3,5 e 12); e 

“educação física nas escolas” lembrado também por cinco das treze garotas (≈38,46%) (JO-

GADORAS 3,6,11,12,13). No entanto em se tratando de locais em que sofreram assédio e/ou 

preconceito o local “quadra/campo” fora mencionado por quatro das treze participantes 

(≈30,77%) (JOGADORAS 4,9,10,13).  Chama a atenção nessa questão as contribuições da 

JOGADORA 4 que não conseguiu jogar futebol sem sofrer assédio  e/ou preconceito em ne-

nhum lugar; a JOGADORA 5 que não conseguia jogar nas aulas educação física, pois a turma 

era dividida entre meninos e meninas, que jogavam futebol e vôlei, respectivamente; e a JO-

GADORA 9 que conseguia jogar de forma tranqüila apenas em quadras e campos que não 

tivessem público presente, caso contrário sofria todo tipo de assédio e discriminação, como 

comentários do tipo: “Mulher lava louça!” 

 

Questão 8 

 Em uma escala de 1 (um) a 3 (três), sendo  

1 (um) não tem nenhum tipo de influência no futebol feminino;  

2 (dois) tem pouca influência negativa no futebol feminino; e  

3 (três) tem total influência negativa no futebol feminino.  

Como você avalia a influência do preconceito de gênero no futebol feminino, tanto no 

desenvolvimento quanto na prática do esporte? 

 Das treze mulheres que participaram da pesquisa dez acreditam que o preconceito de 

gênero tem total influência negativa no futebol feminino, aproximadamente 76,92% delas. 
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Duas (≈15,4%) acreditam que o preconceito de gênero tem pouca influência negativa no fute-

bol feminino. E apenas uma (≈7,69%) acredita que o preconceito de gênero não tem nenhum 

tipo influência no futebol feminino. 

 

Questão 9 

 É sabido que conseguir sucesso no mundo do futebol não é fácil nem para os meninos 

e muito menos para as meninas; mas ainda sim, é muito mais fácil para eles se tornarem joga-

dores profissionais do que para elas. Por quê? Você acha isso normal? 

 Todas as participantes fazem algum tipo de ponderação acerca da falta de incentivo 

que a prática do futebol pelas mulheres sofre; sejam incentivos financeiros, estruturais e apoio 

de familiares e da sociedade, bem como a falta de liberdade para a prática do futebol. 

A segunda pergunta “Você acha isso normal?”. Com base nas respostas, me pareceu 

difícil polarizar essa questão em “normal” e “anormal”. Muitas das garotas, precisamente sete 

delas (≈53,8%) (JOGADORAS 3,4,5,8,9,11 e 12) acreditam ser normal essa discrepância, 

entre meninos e meninas, para conseguir sucesso no futebol, em virtude da cultura já enraiza-

da de direcionar e incentivar os meninos desde muito cedo para o esporte, e em contra partida, 

haver um desestimulo, social e familiar, para que alguma menina aventure-se nesse esporte. Já 

as que não julgam tal diferença normal, seis delas (≈46,2%) (JOGADORAS 1,2,6,7,10,13); 

comentam com um tom não de algo anormal, porém de algo injusto. Creio aí ter sido a falha 

dessa questão, que se repete no questionário aplicado aos torcedores. Penso que deveria ter 

indagado não quanto à normalidade da diferença, mas sim quanto à sua justiça. 

 

Questão 10 

 Em qual localidade você julga que uma garota tem mais condições de se tornar joga-

dora profissional de futebol: Brasil, Estados Unidos ou em algum país da Europa? Por quê? 

 Todas as treze participantes acreditam que os Estados Unidos seja o lugar com condi-

ções mais favoráveis ao desenvolvimento de uma atleta para o nível profissional no futebol. E 

seis delas (≈46,15%) também mencionam a Europa juntamente.  

O interessante é que todas são cientes de seus votos nos Estados Unidos não somente 

pela fama que futebol feminino Norte-Americano, mas pelos investimentos e incentivos que a 

modalidade possui, tanto governamentais e sociais, quanto privados e principalmente acadê-

micos. Motivos também mencionados pelas garotas que votaram algum país da Europa.   
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Vale lembrar nessa questão os dados, já apresentados nesse trabalho, acerca das condi-

ções regulares de competições que países da Europa dão para suas atletas. 

 

Questão 11 

 O que você acha que deveria mudar, acabar ou ser criado, para que o futebol feminino 

se desenvolva no Brasil?                                

Analisando as respostas dadas nessa questão percebe-se um tripé de mudanças que o 

futebol feminino deve se apoiar para que desenvolva: Cultura, Investimento e Divulgação. A 

mudança cultural, por elas mencionadas trata em sua maioria do fim da visão do futebol como 

uma prática exclusivamente masculina, bem como do fim das discriminações sofridas por 

suas praticantes, ou seja, a extinção da separação, pelo gênero, de todo e qualquer esporte.  

Tratando do investimento, segundo elas, devem-se aumentar fomentos de todas as or-

dens para futebol feminino, desde o futebol amador até a seleção principal; onde governos, 

empresas, instituições responsáveis pelo futebol e clubes ofereçam condições reais para a livre 

prática do futebol pelas mulheres. Vale ainda ressaltar o alerta que a JOGADORA 4 faz para a 

importância do papel da educação física nas escolas para a quebra de paradigmas sociais e 

maiores incentivos à prática do futebol pelas meninas, uma vez que a aula de educação física 

é, em alguns casos, o primeiro contato direto que a criança tem com a prática de um esporte. 

E por último a divulgação. Nesse ponto as garotas que o mencionam frisam a impor-

tância do papel da mídia tanto na divulgação do esporte quanto na educação, orientação, da 

sociedade em geral para o fim da marginalização de uma prática esportiva.  

 

Questão 12 

 Os times profissionais que aderiram ao Programa de Modernização da Gestão e de 

Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, o PROFUT, são obrigados a efetuarem inves-

timento mínimo na formação de atletas e no futebol feminino. E posterior a isso, em 2016, a 

CONMEBOL sancionou junto a FIFA o um novo Regulamento de Licenças de Clubes onde 

só poderão participar, da Libertadores da America e da Copa Sul-Americana times que conta-

rem com equipes femininas profissionais e pelo menos uma equipe de nível juvenil, valido a 

partir de 2019.O que você acha dessas medidas? 

 Todas as treze participantes concordam que essas medidas legais são de suma impor-

tância para mudar o status quo, negativo, de uma determinada situação que atinge muitas mu-

lheres e que é fomentado por questões culturais (preconceito, machismo descriminações, se-
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xismo e etc). Entretanto elas também frisam que por mais válida e importante que essa ação 

seja, sua execução deve ser fiscalizada com rigor para que toda e qualquer mulher que deseje 

praticar o futebol possa gozar plenamente os benefícios das medidas criadas.  

 

 

Questionário 2 Torcedores e Torcedoras 

  

O questionário 2 foi aplicado para torcedores e torcedoras (pessoas que têm o hábito 

de acompanhar o futebol masculino) para retratar qual a visão, a opinião deles, sobre o futebol 

feminino. Como já mencionado, a falta de retorno financeiro satisfatório, causada pela pouca 

atratividade do futebol feminino, é uma das justificativas apontadas para explicar a falta de 

investimento que a modalidade recebe no Brasil. 

 

Questão 1 

 Você tem algum interesse pelo futebol feminino? Por quê? 

 Dentre os quinze torcedores e torcedoras que participaram da pesquisa nove (60%) 

tem algum interesse no futebol feminino por gostarem de esporte de forma geral, mas princi-

palmente o futebol (TORCEDORES 2,3,6 e 7; TORCEDORAS 1,3,4,5 e 6). Seis (40%) não 

têm interesse pelo futebol feminino com justificativas que vão desde “mulher não sabe jogar 

bola” à falta de competitividade do jogo (TORCEDORES 1,4,5,8 e 9; e TORCEDORA 2).  

 Todos que alegaram não ter nenhum interesse pelo futebol feminino recorrem a falta 

de técnica das atletas que acaba por tornar o esporte uma modalidade sem atrativo algum, com 

baixo apelo técnico. O TORCEDOR 4, diz que o baixo apelo técnico faz com que o futebol 

feminino não seja atrativo nem para o público e nem para potenciais patrocinadores, o que por 

seu turno influencia diretamente no investimento que a modalidade recebe. O TORCEDOR 3 

ainda que manifestou ter pouco interesse, também partilha da mesma opinião dos que não têm 

interesse algum pelo futebol feminino, a opinião de que há baixa competitividade nos jogos 

femininos. 

 

Questão 2 

 Atualmente os times profissionais masculinos são obrigados a efetuarem investimen-

tos na formação de atletas de futebol feminino; tanto por conta do PROFUT (Programa de 

Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro) quanto por con-
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ta da CONMEBOL que proíbe, a partir 2019, a participação de times que não mantêm equipes 

femininas profissionais e pelo menos uma equipe de nível juvenil, em competições por ela 

organizadas (Libertadores da America e Copa Sul-Americana de futebol). O que você acha 

dessas medidas? 

 Doze (80%) dos quinze torcedores e torcedoras, que participaram da pesquisa, acham 

que as medidas tomadas pela FIFA, CONMEBOL e CBF são boas (TORCEDORES 2,4,5,6,7 

e 9; e TORCEDORAS 1,2,3,4,5 e 6). Os TORCEDORES 3 e 8 (≈ 13,3%) acham essas medi-

das ruins. E o TORCEDOR 1 (≈6,7%) não tem uma opinião formada sobre o assunto. 

 Os que julgam como boas as medidas mencionadas no enunciado, ponderam que elas 

devem ser acompanhadas de outras ações complementares que garantam maior eficácia, mas 

todos reconhecem que é um grande primeiro passo. E assim como as jogadoras, ressaltam a 

importância da fiscalização para evitar que os clubes encontrem formas de burlar a lei. Os que 

julgam as medidas como ruins são contrários à obrigatoriedade, que segundo eles, pode trazer 

problemas, principalmente financeiros, aos times masculinos que já arcam com custos de vá-

rias categorias de base masculinas, mais a equipe profissional masculina. 

 Outro ponto interessante é o levantado pela TORCEDORA 5 que frisa tal obrigatorie-

dade é triste porém necessária. 

 

Questão 3 

 Você acompanharia, pela televisão ou indo ao estádio, o time feminino profissional do 

seu time do coração?        

 Seis dos quinze participantes (40%) disseram que acompanhariam, pela televisão ou 

indo ao estádio, o time feminino profissional do seu time do coração (TORCEDOR2 e 6; e 

TORCEDORAS 1,3,4 e 5). Seis (40%) disseram que não o fariam (TORCEDORES 1,3,4,5 e 

8; e TORCEDORA 2). O TORCEDOR 7 e a TORCEDORA 6 (≈ 13,3%) acompanhariam 

somente pela TV. E o TORCEDOR 9 (≈6,7%) só acompanharia caso o time fosse bom tecni-

camente.  

 

Questão 4 

Você tem o hábito de acompanhar algum campeonato de futebol feminino de seleções 

como Olimpíadas, Eurocopa ou Copa do Mundo de Futebol Feminino? 

Sete (≈46,7%) dos quinze torcedores e torcedoras que participaram da pesquisa têm o 

hábito de acompanhar algum campeonato de futebol feminino de seleções (TORCEDORES 
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2,6 e 7; e TORCEDORAS 1,4,5 e 6). E oito (≈53,3%) não têm o hábito de acompanhar algum 

campeonato de futebol feminino de seleções (TORCEDORES 1,3,4,5,8 e 9; e TORCEDO-

RAS 2 e 3); sendo que desses oito (≈53,3%) três (≈37,5%) não acompanham de modo algum 

(TORCEDORES 4 e 5; e TORCEDORA 2) e cinco (≈62,5%) acompanham pouco, não carac-

terizando um hábito (TORCEDORES 1,3,8 e 9; e TORCEDORA 3). 

 

Questão 5 

 Você tem o hábito de acompanhar algum campeonato de futebol feminino de times, 

como o Campeonato Brasileiro, Libertadores ou Copa do Brasil de Futebol Feminino? 

 Quando o assunto são times o panorama é outro. Somente três dos quinze torcedores e 

torcedoras (20%) disseram ter o hábito de acompanhar algum campeonato de futebol femini-

no de times (TORCEDOR 7 e TORCEDORAS 4 e 5). Enquanto doze dos e das quinze parti-

cipantes (≈80%) não têm o hábito de acompanhar algum campeonato de futebol feminino de 

times (TORCEDORES 1,2,3,4,5,6,8 e 9; e TORCEDORAS 1,2,3 e 6). Sendo que desses 80% 

que não têm o hábito, (≈66,7%) não acompanham de modo algum (TORCEDORES 1,2,3,4,5 

e 9; e TORCEDORAS 2 e 6) e (≈33,3%) acompanham pouco, não caracterizando um hábito 

(TORCEDORES 6 e 8; e TORCEDORA 1 e 3). 

 

Questão 6 

 É sabido que conseguir sucesso no mundo do futebol não é fácil nem para os meninos 

e muito menos para as meninas; mas ainda sim, é muito mais fácil para eles se tornarem joga-

dores profissionais do que para elas. Por quê? Você acha isso normal?  

 Nessa questão, assim como na questão de número 9 do questionário das jogadoras, são 

levantados os mesmos pontos nas respostas: a diferença de investimentos entre o futebol mas-

culino e feminino, a falta de incentivo que as meninas sofrem desde pequenas para praticar o 

futebol e o caráter machista enraizado na cultura brasileira. 

Aproximadamente 53,3% dos e das participantes julgam normal a diferença, entre me-

ninos e meninas, para conseguir sucesso no futebol (TORCEDORES 1,3,5,6,8 e 9; e TOR-

CEDORAS 1 e 5) e aproximadamente 46,7% deles/delas julgam essa diferença como anormal 

(TORCEDORES 2,4 e 7; e TORCEDORAS 1,3,4 e 6).  

Pode-se perceber uma similaridade muito grande nas respostas obtidas na primeira 

pergunta, bem como uma proximidade nos resultados da segunda pergunta onde ≈53,8% das 

jogadoras julgam a diferença como normal e ≈46,2% como anormal e os torcedores e torcedo-
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ras ≈53,3% julgam a diferença como normal e ≈46,7% como anormal. Creio que essa segunda 

pergunta foi um equívoco, como já expressei na análise da questão 9 do questionário aplicado 

às jogadoras. E analisando as respostas dos questionários, percebo que levando em considera-

ção o baixo incentivo à prática do futebol pelas mulheres, somado a uma construção cultural 

sexista essa diferença proposta na questão é normal, porém injusta. 

 

Questão 7 

Em uma escala de 1 (um) a 3 (três), sendo  

1 (um) não tem nenhum tipo de influência no futebol feminino;  

2 (dois) tem pouca influência negativa no futebol feminino; e  

3 (três) tem total influência negativa no futebol feminino.  

Como você avalia a influência do preconceito de gênero no futebol feminino, tanto no 

desenvolvimento quanto na prática do esporte? 

Sete dos/das quinze participantes da pesquisa (≈46,7%) acreditam que o preconceito 

de gênero tem total influência negativa no futebol feminino (TORCEDORES 2,4 e 5; e TOR-

CEDORAS 1,3,4 e 6). O mesmo número, sete (≈46,7%) acreditam que o preconceito de gêne-

ro tem pouca influência negativa no futebol feminino (TORCEDORES 1,3,6,7 e 9; e TOR-

CEDORAS 1 e 5). E apenas uma (≈6,7%) acredita que o preconceito de gênero não tem ne-

nhum tipo influência no futebol feminino. 

É importante ressaltar que aproximadamente 66,7% das torcedoras opinaram que o 

preconceito de gênero tem total influência negativa no futebol feminino e 88,8% dos torcedo-

res opinaram que o preconceito de gênero tem pouca influência negativa no futebol feminino. 

Percebo que mesmo sendo torcedoras e não jogadoras, ou seja, não são afetadas diretamente 

pelo preconceito de gênero no esporte, as mulheres são mais sensíveis às conseqüências desse 

tipo de prática do que os homens, justamente por depararem com situações de preconceito 

constantemente em suas vidas. 

 

Questão 8 

 Você incentivaria sua filha, sobrinha ou alguma menina da sua família a praticar o 

futebol? 

 Aproximadamente 93,3% dos torcedores e torcedoras incentivariam menina da sua 

família a praticar o futebol (TORCEDOR 2,3,4,5,6,7,8 e 9; e TORCEDORAS 1,2,3,4,5 e 6). 

Apenas o TORCEDOR 1 (≈6,7%) não incentivaria menina da sua família a praticar o futebol. 
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Questão 9 

 Muito se fala sobre o baixo nível técnico e competitivo do futebol feminino. Você 

acha que isso se dá pela falta de incentivo para que as meninas pratiquem esse esporte desde 

pequenas OU elas não se desenvolvem tecnicamente porque a estrutura e capacidade física da 

mulher não são favoráveis á prática do futebol? 

 Aproximadamente 71,4% dos/das participantes acreditam que o baixo nível técnico e 

competitivo do futebol feminino se dá exclusivamente pela falta de incentivo para que as 

meninas pratiquem esse esporte desde pequenas (TORCEDOR 2,4,7,8 e 9; e TORCEDORAS 

1,2,4,5 e 6). Apenas o TORCEDOR 6 acredita que o baixo nível técnico e competitivo do 

futebol feminino se dá exclusivamente pelo fato de a estrutura e capacidade física da mulher 

não serem favoráveis á prática do futebol (≈7,1%). E três dos quatorze participantes (≈21,5%) 

acreditam que sejam o somatório de ambas as opções; a falta de incentivo para que as meni-

nas pratiquem esse esporte desde pequenas somada a estrutura e capacidade física da mulher 

não favoráveis á prática do futebol (TORCEDOR 1,3 e 5). 

A TORCEDORA 3 não soube opinar, sendo assim ele não fez parte das estatísticas pa-

ra essa questão. 

 

Questão 10 

O que você acha que deveria mudar, acabar ou ser criado, para que o futebol feminino 

se desenvolva no Brasil? 

As principais mudanças e soluções mencionadas foram: Maiores investimentos; Incen-

tivos fiscais e econômicos para os clubes que criarem equipes femininas; Aumento monetário 

das premiações dos campeonatos femininos; Melhor organização de marketing e divulgação 

do esporte; Ações do governo para fomento da prática; Reformulação das entidades responsá-

veis pelo futebol; Maior cuidado dessas entidades para com o futebol feminino; Aplicação da 

obrigatoriedade aos clubes profissionais; Jogos de futebol feminino como preliminares dos 

jogos masculinos; Mudança das regras e da estrutura de jogo do futebol feminino, como ta-

manho do campo e tamanho da trave; Maior incentivo da prática nas aulas de educação física; 

Times infantis de futebol mistos; Maior apoio, incentivo e divulgação dos principais canais de 

mídia esportiva do país; Transmissão em TV aberta; Liberdade de prática; Igualdade; Fim das 

comparações com o futebol masculino, além de educação e orientação com vistas a promover 

uma mudança cultural na sociedade brasileira.           

  



32 
 

 
 

CAPÍTULO 6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Comprovar a existência do preconceito de gênero, bem como de outras formas de pre-

conceito, para com o futebol feminino e suas praticantes através dos dados obtidos não foi 

uma tarefa difícil. Em cada questão, de cada questionário respondido percebe-se, mesmo que 

velado, situações, atitudes, visões e opiniões que denotam a existência de conceitos já pré 

estabelecidos, e o pior, culturalmente enraizados na sociedade brasileira.  

As meninas que pretendem praticar futebol deparam com todo o tipo de impedimento 

ao exercício dessa prática. E todos esses impedimentos e dificuldades enfrentadas são única e 

exclusivamente por serem mulheres querendo praticar um esporte socialmente masculino. 

Esse triste fato se comprova ao fazer uma análise qualitativa de alguns dados apresentados no 

capítulo anterior. Começando pela falta de incentivo à prática do futebol desde cedo para as 

meninas, ou seja, é mais comum ver os pais, familiares, e as escolas, incentivando uma crian-

ça do sexo masculino a chutar uma bola do que ver esse mesmo incentivo direcionado a uma 

criança do sexo feminino. Os dados obtidos na Questão 1 do questionário aplicado às jogado-

ras ilustram bem isso. As mulheres começam a praticar o futebol mais tarde que os homens, 

levando em consideração que mesmo as brincadeiras com a bola começam mais cedo para 

eles que para elas; dentre as meninas que participaram da pesquisa, as que começaram jogar 

mais cedo, começaram com 5 anos. Provavelmente até 2 anos a mais que a maioria dos meni-

nos. A maior parte das participantes iniciou no futebol com idades entre 10 e 13 anos, idade 

essa em que considerável parte dos meninos já freqüentam e praticam regulamente o futebol 

em: escolinhas de futebol (algumas iniciando seus trabalhos com meninos a partir dos 4 anos 

de idade), quadras, campos e alguns fazem até mesmo parte de times amadores.  

Outro ponto interessante é que o fim da prática do futebol para as mulheres é mais real 

do que para os homens, seja por pressão social, preconceito, ou a simples falta de lugar e 

companhias para jogar, como relatados nos questionários. Torna-se muito mais fácil para um 

homem manter sua prática do futebol, uma vez que não sofre julgamentos ou proibições, ou 

falta de companhia para jogar, ou ficar condicionado a lugar e horários específicos, sendo que 

todas as quadras do país permitem que ele jogue tranquilamente. 

A Questão 2 do Questionário 1 também mostra diferentes facetas do preconceito de 

gênero. Ela foi pensada com a intenção de medir como foi encarada, pela família, colegas, 

escola, e etc; a opção de jogar futebol que as meninas tomaram. É fácil perceber como o pre-

conceito é presente na vida da menina que escolhe uma modalidade esportiva culturalmente 
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tida como de menino; aproximadamente 53,8% das participantes sofreram com as críticas e 

julgamentos diversos. 

Os dados obtidos na Questão 3 do Questionário 1, que trata da orientação sexual das 

participantes, percebi a existência de duas culturas enraizadas na sociedade brasileira. A pri-

meira é de que a mulher é alvo constante da permissividade social,que pode ser explicada pelo 

exemplo: “no esporte, a mulher pode, deve, é de bom tom, é mais apropriado e etc, praticar o 

esporte X, W, Y e Z”. Ao homem, no entanto, é garantido o direito de praticar todo e qualquer 

esporte de A a Z. Situação essa que se repete na escolha de um curso superior, na escolha de 

um emprego e até na escolha da própria vestimenta. A outra cultura externada pelas meninas 

foi a de que se a mulher opta por uma modalidade esportiva, ou qualquer outra coisa que é 

vista como de exclusividade masculina ela automaticamente perde sua feminilidade (mito da 

masculinização da mulher, já tratado nesse trabalho), e tem sua orientação sexual também 

alvo de preconceitos: “(...) pois a menina que pratica o futebol é homossexual, porque futebol 

é coisa de menino, então a menina que joga quer ser menino e gosta de menina”. Ou atrelando 

a prática com a orientação sexual “(...) gosta de futebol porque é lésbica.” Para ilustrar, pode-

se citar os apelidos de que são alvos relatados como: “hominha”, “sapatão”, “Joãozinha”, 

“Pezão” e etc. Ou o caso da JOGADORA 4 cuja a mãe foi categórica ao se recusar a assinar o 

contrato que a filha recebera de uma equipe profissional, dizendo: “Eu criei uma menina e não 

um menino!” 

O preconceito pode ser comprovado ainda, como mencionado em algumas respostas, 

na necessidade de se criar leis que obriguem o investimento e desenvolvimento do futebol 

feminino por parte dos clubes profissionais masculinos. Uma vez que sem tal obrigatoriedade 

dificilmente o status quo do futebol feminino no Brasil seria modificado, como aconteceu na 

Inglaterra, por exemplo, onde os times profissionais masculinos investem tanto na prática 

quanto no desenvolvimento das equipes femininas por conta própria. Cito, com conhecimento 

de causa, para ilustrar tal comprometimento, o Manchester City, time inglês que possui: esco-

linhas mistas de futebol até os 12/13 anos, pois entende-se que antes dessa idade não existe 

diferenças fisiológicas entre meninos e meninas; categorias de base de futebol feminino; um 

time feminino profissional que goza da mesma estrutura do masculino; e salários, não tão as-

tronômicos quanto o dos homens, mas que dão condições de suas atletas viverem bem e ex-

clusivamente do futebol.  

Outro ponto em que se percebe um preconceito velado para com o futebol feminino é 

na Questão 1 do Questionário 2. Onde, com exceção do TORCEDOR 1 que foi o único que 
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justificou o não interesse pelo futebol feminino com “mulher não sabe jogar bola”, todos os 

outros que também não têm interesse pela modalidade recorrem a justificativas como o baixo 

nível técnico das jogadoras, ou falta de atrativo do jogo, para se justificarem. É uma justifica-

tiva superficial, uma vez que nenhum deles se aprofunda no porque do baixo nível técnico ou 

da falta de atrativo do jogo feminino. Pareceram-me diferentes versões politicamente corretas 

da expressão “mulher não sabe jogar bola”. 

E por último há as importantes ponderações feitas na Questão 9 do Questionário 1 e na 

Questão 6 do Questionário 2. Nas duas questões os/as participantes frisam a falta de incentivo 

com que as meninas que querem praticar o futebol convivem; a falta de investimento, divul-

gação e apoio para a modalidade; e a falta de respeito e reconhecimento para com as atletas, 

sejam elas amadoras ou profissionais; são frutos, conseqüências, de uma construção cultural 

sexista, que transforma o futebol feminino e o futebol masculino em duas modalidades espor-

tivas totalmente distintas; e não apenas futebol. 

 

 

 

CAPÍTULO 7 RELATOS DE VIDA: O DRAMA DA MULHER PRATI-

CANTE DE FUTEBOL NO BRASIL 

 

 Ao analisar as respostas obtidas no Questionário 1 me deparei com relatos de história 

de vidas de algumas das participantes. Histórias que apresentam o drama que é para mulher 

praticar o futebol no Brasil, de forma amadora ou profissional. 

 Uso o conceito drama recorrendo a Victor Turner (2008) e sua teoria, construída por 

ele enquanto observava os Ndembus, povo africano. Depois Turner aplicou seu conceito às 

demais sociedades, pois percebeu a dimensão universal do problema. As estruturas sociais 

atribuem direitos e deveres às pessoas, mas, muitas vezes, ocorrem conflitos, um choque entre 

o que seria um direito do indivíduo, que ao executá-lo entra em conflito com valores sociais 

dominantes. Por exemplo, ninguém é obrigado a se casar, mas os que ficam solteiros podem 

sofrer discriminação ou zombaria na vida, e entrar em angústia. No caso de jogadoras de fute-

bol, elas não quebram nenhuma regra social, mas são repudiadas socialmente e são colocadas 

às margens que separam o normal do anormal, espaço da aflição. E por jogarem futebol, sua 

condição de mulher é posta em dúvida. 
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 O primeiro obstáculo é o incentivo à prática, como relatado, que falta por parte não só 

da família e da sociedade, mas das escolas também, como menciona a JOGADORA 5: “Nun-

ca sofri assédio, mas durante a vida estudantil nunca consegui jogar futebol durante as aulas 

de educação física porque os professores dividiam a turma entre meninos e meninas, jogando 

futebol e vôlei, respectivamente” e “Falta de apoio dos pais e das pessoas em seu redor, que 

preferem colocar a criança em outros esportes (ex.: balé, vôlei, etc)”. 

 Outro importante obstáculo que as mulheres se deparam ao decidirem jogar futebol é o 

grande custo social que essa escolha acarreta. O custo de uma aceitação social se mostra de-

masiado caro para a garota que se mostrar resiliente perante os olhares tortos, o julgo da soci-

edade para com a mulher jogadora de futebol: JOGADORA 1: “(...) quando se é criança as 

pessoas aceitam por acharem que é um tipo de brincadeira que irá passar, quando chega a ado-

lescência automaticamente a sociedade começa a te pressionar e a te desmotivar”. JOGADO-

RA 2: “Sofri muitas críticas da minha família, pois eles levantavam hipóteses de que eu joga-

va futsal porque era “hominha, sapatão, pézão”. “(...) bullying que ainda existe nas esco-

las/trabalho/curso/amigos, e de ter que provar que ela (s) é/são tão boa (s) quanto o (s)  garoto 

(s)”. JOGADORA 4: “Hoje penso melhor que na realidade o grupo me via como menino, me 

tratavam bem, mas não me consideravam mulher que gostava de futebol, eu fazia parte do 

“grupo masculino”. Anos depois ao encontrar alguns, eles sempre se assustam ao me ver, 

principalmente por ter casado e ter duas filhas”. JOGADORA 5: “As pessoas tendem a asso-

ciar mulheres que jogam futebol com mulheres pouco vaidosas, pouco femininas, mulheres 

homossexuais, etc”. JOGADORA 8: “O bullying que pode ser um ato de violência física ou 

psicológica”. JOGADORA 9: “Sofri muitas críticas, de outras meninas, de algumas pessoas 

da minha família e até dos pais dos garotos da escolinha”. “Até hoje algumas pessoas se as-

sustam quando falo que jogo e gosto de futebol, pessoas que já convivem comigo”. 

 Os questionamentos e julgamentos quanto à orientação sexual da mulher que joga fu-

tebol também estão atrelados a esse custo social de jogar futebol. JOGADORA 1: “As pesso-

as por acharem que o futebol é um esporte masculino tem em mente que as mulheres que pra-

ticam perdem sua feminilidade e associam isso com a sua orientação sexual”. JOGADORA 2: 

“Alguns relacionavam e ainda relacionam as mulheres que jogam futebol/futsal a sua opção 

sexual, já que para muitos (não são todos) esse esporte é somente para homens, caso contrário 

as meninas/mulheres são lésbicas, hominhas, sapatão, etc..”. JOGADORA 6: “... acham que 

só por conta da minha orientação sexual eu gosto de futebol e não é”. A JOGADORA 8 quan-

do indagada se já questionaram a orientação sexual dela pelo fato de jogar futebol: “Sim, 
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inúmeras vezes. Sofri preconceito de muitas pessoas. Apelidos e brincadeiras de mau gosto”. 

“A sociedade rotula muito a prática do futebol como uma prática masculinizada”. JOGADO-

RA 9: “Se a mulher é boa jogadora, só pode ser lésbica, se não é lésbica não sabe jogar fute-

bol”.  JOGADORA 13: “(...) praticado por mulheres homossexuais”.  

 Outro triste fato vivenciado pelas participantes é a falta de apoio, algumas vezes tra-

duzida na proibição de praticar o futebol; vinda de dentro de casa. As que melhor retrataram 

essa situação foram a JOGADORA 1 e a JOGADORA 4. JOGADORA 1: “(...) sofri de críti-

cas de todo mundo, principalmente da minha mãe que vivia insistindo para eu praticar um 

esporte mais feminino”. JOGADORA 4: “Diminui o ritmo aos 16 quando (por minha mãe) fui 

privada de assinar um contrato com o Cruzeiro”. “Só sofri quando fiz o teste para o time fe-

minino do Cruzeiro, passei e não entrei porque minha mãe não quis assinar contrato. Ela disse 

que criou menina não menino”. 

Todas essas diferentes facetas da descriminação, somadas à falta de lugar para praticar 

o futebol, ao duro caminho para se tornar uma jogadora profissional (salvo raras exceções as 

garotas que contam com apoio familiar e condições financeiras para poderem tentar carreira 

na Europa ou nos Estados Unidos) e a dificuldade de se viver exclusivamente do futebol no 

Brasil; fazem com que cada vez menos meninas se sintam interessadas no futebol; e pior, fa-

zem com que a equação custo-benefício de ser jogadora de futebol tenha resultados extrema-

mente cruéis.          

 

 

 

CAPÍTULO 8 CONCLUSÃO 

 

Sexismo5 é a atitude, discurso ou comportamento, que se baseia no preconceito e na 

discriminação sexual: a exaltação exagerada do masculino ou do feminino é uma forma de 

sexismo; ou o ato de discriminação e objetificação sexual, é quando se reduz alguém ou um 

grupo apenas pelo gênero ou orientação sexual6. 

Baseando nos artigos estudados e principalmente nos relatos coletados através dos 

questionários é correto falar que o futebol, ainda hoje, é visto por grande parte da sociedade 

como uma prática masculina. Mesmo após trinta e oito campeonatos oficiais de futebol femi-

                                                 
5 https://www.dicio.com.br/sexismo/ 
6 https://www.significados.com.br/sexismo/ 
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nino, nacionais e internacionais realizados nos últimos trinta anos, sendo a grande maioria 

delas televisionados no Brasil, o futebol continua sendo visto como exclusivo do universo 

masculino. 

O preconceito de gênero para com a modalidade, bem como para com suas praticantes, 

se manifesta em diferentes formas, com várias facetas, desde atrelar uma prática esportiva à 

uma determinada orientação sexual até a proibição de exercer essa prática.  

Hoje o futebol é movido exclusivamente pelo dinheiro, e como muitos dos torcedores 

frisaram na pesquisa o futebol feminino não gera renda, ou retorno satisfatório, que justifique 

um grande investimento por parte de patrocinadores, clubes e entidades do futebol. Culpa do 

baixo atrativo técnico apresentado pelas atletas, como apontado por alguns. Se o baixo nível 

técnico das jogadoras é a causa da baixa audiência direcionada ao esporte, que por seu turno, 

fomenta o baixo investimento; por que o futebol masculino de base, principalmente o SUB-20 

e o SUB-17, ainda que sendo tão grosseiros e degradantes tecnicamente o famoso - “chega a 

dar calo nas vistas”-, recebe muito mais aporte financeiro, estruturas completas para pratica e 

desenvolvimento, e ampla divulgação e cobertura completa de seus torneios pela mídia? Isso 

tudo, nada mais é que um reflexo do preconceito de gênero que o futebol feminino e suas pra-

ticantes sofrem. O baixo atrativo técnico se dá justamente pela falta de incentivo que essas 

atletas encontram ainda na infância. Como apresentado na análise dos resultados, grande mai-

oria das mulheres que participaram da pesquisa começou a jogar futebol depois dos 10 anos; 

porém creio ser difícil a tarefa de encontrar um menino, com plena saúde física, no Brasil que 

não tenha jogado futebol uma vez antes dos 10 anos.  

As proibições e restrições impostas pela sociedade, pela família e pela escola, a rotu-

lada forma de agir de uma menina (que tipo de brincadeiras podem participar, como devem se 

portar em uma brincadeira, evitar brincadeiras que necessitem certo grau de força física, não 

correr, não pular, não sentar de pernas abertas e etc), prejudicam o desenvolvimento da motri-

cidade ampla (ROMERO, 1994, p.229). A ocorrência favorece o desenvolvimento da chama-

da motricidade fina (ROMERO, 1994, p.229). Por outro lado aos meninos tudo é permitido, 

desenvolvem a motricidade ampla, favorecidos por essa liberdade de ação desde a mais tenra 

idade. Sendo assim não faz sentido que uma garota de 16 anos, por exemplo, que começa a 

jogar bola aos 12 anos tenha uma qualidade técnica de um garoto, também de 16 anos, mas 

que começou a jogar bola aos 6. 

É nesse contexto que entra a importância do papel da aula de educação física abordado 

por muitos e muitas que participaram da pesquisa. A escola e família são aparelhos ideológi-
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cos considerados importantes na construção de conceitos e valores de toda a natureza na vida 

do indivíduo, sejam eles conceitos e valores equivocados e/ou esteriotipados ou não (Althus-

sen 1985, p.28). Dito isso, a educação física figura uma ferramenta de suma importância para 

dirimir o preconceito de gênero no esporte, uma vez que o professor ou a professora respon-

sável, pode estimular a livre prática de todo e qualquer esporte, ou desestimular separando os 

esportes por gênero: Futebol e Basquete jogado apenas pelos meninos e Handball e Vôlei jo-

gado pelas meninas, por exemplo.  

Vale para ilustrar esse ponto, uma citação do estudo Construção de identidade de gê-

nero na educação física escolar: “(...) Educação Física nas escolas atualmente se resume a 

uma prática discriminatória, a qual poderá influenciar na relação entre alunos e alunas, não só 

durante as aulas de Educação Física, mas também nas relações sociais.” (Cruz e Palmeira 

2009, p.2) 

Uma cultura não se muda da noite para o dia, sendo assim desvincular uma prática es-

portiva de um gênero específico requer tempo e orientação que devem começar nas escolas. A 

infeliz persistência do sexismo em diversas áreas da sociedade brasileira favoreceu a visão e a 

cultura, de que o futebol é um ambiente masculino em todos os sentidos e em todos os âmbi-

tos, dentro e fora de campo. Saindo nas ruas, passando pelas quadras e campinhos, indo até as 

arquibancadas transformadas em ambientes hostis para as mulheres; a mesma hostilidade que 

adentra todos os setores dos clubes profissionais, da comissão técnica à cadeira da presidên-

cia, bem como nas instituições que gerem o futebol no Brasil. O Capítulo 5 desse trabalho 

ilustra, para além dos relatos presentes nas respostas dos questionários, como o futebol femi-

nino é visto no Brasil; uma prática sem valor, alvo da mais dura descriminação. O comple-

mento feminino dá uma conotação totalmente negativa ao esporte, no Brasil o feminino, seja 

no nome dos times ou no título dos torneios não é apenas uma forma de identificação como na 

Europa, por exemplo, que utiliza o Women em seus torneios e equipes, mas uma forma de 

discriminação, preconceituosa, entre o futebol feminino e masculino, o bom futebol e o mau 

futebol, futebol ruim, sem técnica e o futebol vistoso tecnicamente; como se fossem duas mo-

dalidades esportivas completamente diferentes. 

Para demonstrar a importância do gênero no futebol posso citar a demissão da Emily 

Lima, primeira técnica da história da seleção brasileira feminina de futebol, que permaneceu 

aproximadamente dez meses no cargo. Segundo a CBF a demissão de Emily fora motivada 

pelos maus resultados que a equipe teve. Mas a grande questão que quero ponderar com essa 

exemplificação é que a tolerância com o trabalho de Emily foi infinitamente menor do que 
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com o treinador anterior, Oswaldo Fumeiro Alves, o Vadão, que antes de sua demissão trei-

nou a seleção por dois anos. Emily Lima em dez meses teve a oportunidade de comandar a 

seleção em apenas uma competição oficial, Torneio Internacional de Manaus 2016, sagrando-

se campeã, e os resultados ruins que motivaram sua demissão ocorreram em jogos amistosos. 

Ou seja, uma demissão motivada pura e simplesmente pelo fato de não concordarem com a 

continuidade de uma mulher no comando da seleção principal. A ela foi dado menos tempo de 

trabalho e uma equipe em transição etária, e conseqüentemente técnica. Quão justo é cobrar 

bons resultados em um cenário assim? 

"Eu já imaginava que isso fosse acontecer. Não pelos resultados em si, como alega-

ram, mas pela falta de respaldo da coordenação técnica. Num tive esse respaldo do 

Marco Aurélio Cunha (coordenador de futebol feminino da CBF). Já entrei com ele 

contra mim. Então, foi complicado. Busquei resultados do Vadão (ex-treinador)... 

foram vários negativos... 3 a 0...4 a 0... mas no caso dele, isso nunca importou.” 

(Emily Lima em entrevista exclusiva ao espnW)7. 

O site do canal ESPN também se manifestou quanto à demissão de Emily Lima : "Não 

sei se existe lobby por técnico homem, mas acho bem difícil outra mulher assumir o cargo. É 

bastante complicado, no Brasil, uma mulher trabalhar em um cargo como esse."8        

Respondendo a pergunta do presente trabalho, “Como o preconceito de gênero preju-

dica o desenvolvimento e a prática do futebol feminino?”, chega-se a conclusão que prejudica 

principalmente no desestímulo à prática, o que acarreta diversas conseqüências para a modali-

dade. A influência do preconceito de gênero no futebol feminino está nos desincentivos lan-

çados sobre sua prática; na permissividade com que a sociedade vê a mulher que joga bola; na 

rotulação do que é de menino e de menina; na dificuldade que as mulheres, que decidem jogar 

profissionalmente, têm em viver exclusivamente do futebol; e no alto nível de resiliência ne-

cessário que suas praticantes devem ter, sejam elas amadoras ou profissionais. Leis como a 

13.155 devem ser constantemente criadas para que o status quo desse esporte seja alterado, 

para que se crie uma nova cultura. Se os clubes e as empresas privadas que patrocinam o fute-

bol masculino não enxergam que esporte não tem raça, cor e gênero, é função do Estado sanar 

o problema, não só enxergá-lo, mas garantir a livre prática de todo e qualquer modalidade 

esportiva. E se as empresas privadas usam do seu direito de investir naquilo que garanta lu-

cros, que seja então das empresas estatais a função de promover investimentos dignos para o 

                                                 
7 http://espn.uol.com.br/noticia/729160_emily-lima-e-demitida-da-selecao-e-detona-marco-aurelio-cunha-nunca-
tive-respaldo-dizia-que-trabalhar-demais-e-errado 
8 http://espn.uol.com.br/noticia/729160_emily-lima-e-demitida-da-selecao-e-detona-marco-aurelio-cunha-nunca-
tive-respaldo-dizia-que-trabalhar-demais-e-errado 
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desenvolvimento e prática de uma modalidade marginalizada pelo simples fato de ser pratica-

da por mulheres. 

Os dados obtidos através dos questionários corroboram a hipótese proposta neste tra-

balho: a de que o futebol feminino no Brasil conta com baixos investimentos e conseqüente-

mente pouco desenvolvimento por causa do preconceito de gênero que a modalidade e suas 

praticantes ainda sofrem. Os dados servem ainda de fulcro suficiente para o pressuposto que 

deu início a essa pesquisa o de que quanto mais preconceituosa, em termos de gênero, for uma 

sociedade, menor é o investimento que um esporte, tido como exclusivamente masculino pra-

ticado por mulheres, recebe. 

 Dentre as conclusões possíveis, baseando-me na bibliografia analisada e principal-

mente nas informações coletadas pelos questionários, a mais lamentável a que cheguei é a de 

que o Brasil é o país do futebol somente para os homens.   
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